
RODINNÉ DOMY



www.novazelenausporam.cz

Žádosti se všemi doklady se podávají přes výše uvedená odkaz v digitální podobě.

http://www.novazelenausporam.cz/


Co je podporováno:

• A – zateplení RD (výměna oken a dveří,

zateplení podlahy k zemině, stropu nebo 

podlahy na půdě nebo střechy, zateplení

fasády)

• B – novostavby RD
• C – výměna zdroje energie
• D – adaptační a mitigační opatření
(instalace venkovních žaluzií, zelené střechy,

nádrže na dešťovou vodu)

• E – projektová podpora
• BONUSY



Stručný přehled podporovaných opatření

Zdroj: www.mzp.cz



A – zateplení - podmínky

Uw≤ 0,9 W/m2K

Součinitel prostupu 
tepla celým oknem

UD≤ 1,02 W/m2K

Součinitel prostupu 
tepla celých dveří



A – zateplení - dotace

Celková výše podpory (dotace) na jednu žádost je maximálně 50 % z celkových přímých realizačních výdajů.

Výše dotace pro jednotlivá opatření v Kč/m2



A – zateplení 
ČSN 73 540 -2
Červeně vyznačeny nejčastější 
konstrukce, se kterými se 
setkáte a jejich požadované 
hodnoty UN,20



Příklad zateplení řadového rodinného domu

před realizací realizace po realizaci
Realizované opatření  - DÍLČÍ m2 Dotace Kč/m2 Dotace celkem Kč Max. přímé realizační výdaje 

v Kč

Zateplení obvodových stěn 127,35 600 76 410 152 820

Zateplení stropu k půdě 104,0 600 62 400 124 800

Zateplení podlahy nad suterénem 70,7 600 42 420 84 840

Výměna oken a dveří 26,4 2 200 58 080 116 160

CELKEM 239 310 478 620

Dotace na zpracování odborného posudku, projektové 
dokumentace a výkon technického dozoru: 25 000 Kč

DOTACE CELKEM  264 310 Kč



Příklad zateplení samostatně stojícího rodinného domu

před realizací realizace po realizaci

Realizované opatření – ZÁKLAD m2 Dotace Kč/m2 Dotace celkem Kč Max. přímé realizační výdaje 
v Kč

Zateplení obvodových stěn 164,6 800 131 680 263 360

Doteplení stropů nad 2. NP 57,2 800 45 760 91 520

Výměna oken a dveří 22,7 3 000 68 100 136 200

CELKEM 245 540 491 080

Dotace na zpracování odborného posudku, projektové 
dokumentace a výkon technického dozoru: 25 000 Kč

DOTACE CELKEM  270 540 Kč



B – novostavby RD - požadavky



B – novostavby RD - dotace



C – výměna zdroje energie 
C.1 – výměna zdrojů tepla
• na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický 

zdroj

• na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

• na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým 
pohonem

• Podporované typy zdrojů:
• kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická 

třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
• lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)
• tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
• tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
• tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 
• plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A)
• napojení na soustavu zásobování teplem



C – výměna zdroje energie – C.1 dotace

Podporována je výměna kotlů na uhlí 1.a 2. 
emisní třídy – nový zdroj si můžete vybrat z 
obou tabulek

V případě, že topíte elektřinou, lze získat 
podporu na tepelné čerpadlo 

Budete potřebovat fotografie stávajícího zdroje, 
včetně napojení do komína a do otopné soustavy!!!!



C – výměna zdroje energie - ostatní

• C.2 - Solární systémy



C – výměna zdroje energie - ostatní

• Musí se jednat o novou instalaci

• Minimální podporovaný výkon systému je 2 kWp maximální podporovaný výkon činí 10 kWp

• Minimální požadovaná účinnost panelů musí být alespoň 18 %

• Minimální požadovaná účinnost střídačů 95% v případě použití hybridních střídačů je minimální účinnost 92 %

• V případě použití bateriového systému je minimální podporovaná kapacita stanovena na 1násobek a maximální podporovaná 
kapacita na 2násobek instalovaného výkonu FVE v kWh

• Při využití tepleného čerpadla spolu s FVE je nutná instalace akumulační nádrže v min. rozsahu 400 litrů pro ohřev vody a vytápění. 
Regulační systém musí preferovat využití tepelného čerpadla před přímým el. Ohřevem a dále tepelné čerpadlo spolupracující s 
FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu

C.3 - FVE

Podmínky



C – výměna zdroje energie - ostatní

• C.4 - VZT

• C.5 - Využívání tepla z odpadní vody



D – adaptační a mitigační opatření



E – projektová podpora



BONUSY

• Kombinační bonus – podpora více opatření najednou - pokaždé 10000 Kč

• Kombinace s kotlíkovými dotacemi

• Environmentálně šetrný projekt – 300 Kč za každé opatření (max 30 tis. Kč)



Dokumenty požadované při podání žádosti
• Odborný posudek = projektová dokumentace + energetické hodnocení ( není potřeba pro C.1 opatření na zdroje)

• Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující 
vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na 
který Fond proplatí podporu.

• Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – pouze je-li více majitelů

• Plná moc – pouze při zastupování žadatele

• Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – pouze u památkově chráněných budov.

• Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto 
zvláště chráněné území.

• Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – je-li vyžadováno podle tohoto zákona, zejména v souvislosti s možným dotčením létajících savců jakožto 
předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory

• Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda – předkládá se pouze v případě žádosti o podporu na nákup rodinného domu podané před realizací

• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění – předkládá se pouze v případě podpory na výměnu nevyhovujícího spalovacího zdroje v podoblasti podpory C.1

• Fotodokumentace stávajícího zdroje (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso) – předkládá se pouze v případě podpory na výměnu 
nevyhovujícího spalovacího zdroje v podoblasti podpory C.1

• Dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace – předkládá se pouze v podoblasti D – Dešťovka v případě: a. zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do 
kanalizace, b. odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či vyčištěné odpadní vody do veřejné kanalizace – pouze v případě, že je srážková či vyčištěná odpadní voda využívána a následně jako 
voda odpadní vypouštěna do veřejné kanalizace (typicky při využití srážkové vody na splachování toalet, popř. napojení bezpečnostního přepadu z akumulační nádrže).

• Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu. Výpočtový nástroj je k dispozici na webových stránkách 
programu

• Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti –
pouze v případě, je-li že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.



Dokumenty k doložení realizace projektu
• Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené 

žádosti
o Závěrečnou zpráva odborného technického dozoru – pro oblast podpory A a B

o Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3

o Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a 
technologií (SVT)

o Fotodokumentaci nového zdroje energie – pouze pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3

o Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – pouze v případě nového 
spalovacího zdroje

o Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla – pouze pro oblasti podpory C.1 s výjimkou případů původního 
elektrického vytápění

o Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – pouze u žádostí v oblasti podpory B a v podoblasti C – Větrání. 
Protokol musí být v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy

• Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření – doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí splňovat 
zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je 
předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a opatření, ke kterému se vztahují

• Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis 
pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je 
dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.



Podání žádosti
Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR, 
který je dostupný z webových stránek programu.

Žádosti podané jiným, než výše stanoveným způsobem nebudou považovány za řádně podané a nebudou přijaty 
do dalšího administrativního procesu. Žádosti budou administrovány průběžně, a to v pořadí v jakém byly podány 
do AIS SFŽP ČR. 

Lhůta pro doložení dokumentů
• oblast podpory A, C, D 24 měsíců

• oblast podpory B 36 měsíců

• nejpozději však do 30. 6. 2025 pro všechny oblasti podpory

Lhůty jsou počítány ode dne akceptace žádosti

Žádá-li žadatel na opatření z více oblastí podpory, je stanoven jednotný termín pro doložení dokumentů 
vyžadovaných pro vydání rozhodnutí, a to podle oblasti podpory s nejdelší lhůtou.



Poradenský servis krajského pracoviště

Zlínský kraj:
Budova 51, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín

Poradenství pro všechny žadatele
Pondělí   09:00 – 17:00
Středa     09:00 – 16:00
Pátek      10:00 – 12:00

Poradenství k výměnám starých kotlů
Středa      16:00 – 17:00
Pátek         09:00 – 10:00

Kontakty

Blažková Dana           577 522 272

Čech Lubomír              577 522 274

Martinák Libor            577 522 277

Stískalová Jarmila      577 522 279

Zeinerová Veronika   587 332 262

Zmeškal Miroslav       577 222 762

Úřední hodiny a kontakty SFŽP KP Zlín

https://novazelenausporam.cz/kraj/zlinsky
https://novazelenausporam.cz/kraj/zlinsky
https://novazelenausporam.cz/kraj/zlinsky
https://novazelenausporam.cz/kraj/zlinsky
https://novazelenausporam.cz/kraj/zlinsky
https://novazelenausporam.cz/kraj/zlinsky


Více se dozvíte na odkazech:

www.novazelenausporam.cz

Seznam energetických specialistů najedete na

https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx - oprávnění - energetická certifikace budov 

Seznam projektantů najdete na:

http://www.ckait.cz/autorizovane-
osoby?tid=44&title=&field_firstname_value=&field_surname_value=&tid_2=130&field_spec_nid_
op=or&field_spec_nid%5B%5D=742

Seznam architektů najdete na:

https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. www.eazk.cz, info@eazk.cz;tel. 577 043 940 nebo 
577 043 942

Další zdroje informací

http://www.novazelenausporam.cz/
https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby?tid=44&title=&field_firstname_value=&field_surname_value=&tid_2=130&field_spec_nid_op=or&field_spec_nid%5B%5D=742
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu
http://www.eazk.cz/
mailto:info@eazk.cz;tel


Pokud hodláte modernizovat svůj dům,
rádi vám poradíme jak na to a jak velkou 
dotaci můžete obdržet.
Práce lze provádět i svépomocí.

www.eazk.cz


